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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  9/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  235/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Μαρτίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 9/2-3-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση),  4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) 
∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 
13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) 
Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου 
Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 235 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση),  
23) Σπίνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 235 απόφαση),  24) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 239 απόφαση)  και  25) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος,  και  2)  Μπάκας ∆ηµήτριος. 
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας», ο οποίος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση της υπ’ αριθµ. 
235 απόφασης. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης απόντος του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος έχει κληθεί 
σύµφωνα µε τον νόµο, και προσήλθε στην συνεδρίαση  κατά την συζήτηση της υπ’ αριθµ. 235 
απόφασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, για την έκδοση δηµοτικών 
κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και η απόφαση της αναπροσαρµογής δηµοτικών τελών 
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Η εισήγησή της δηµοσιοποιείται 
µε κάθε πρόσφορο µέσο προ της υποβολής της στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τάσσεται 
προθεσµία εντός της οποίας κάθε ενδιαφερόµενος φορέας ή κάτοικος του ∆ήµου µπορεί να 
διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις του.  

Με την υπ΄ αριθµ. 50/2007 απόφασή της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή εισηγείται  στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο την αναπροσαρµογή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. 

Ακολούθως δηµοσιεύθηκε σχετική ανακοίνωση στον τοπικό Τύπο προκειµένου να 
ενηµερωθούν οι πολίτες και οι συλλογικοί φορείς της πόλης και να υποβάλλουν στο Τµήµα 
∆ηµοτικών Προσόδων του ∆ήµου τυχόν προτάσεις και παρατηρήσεις επί των ρυθµίσεων 
αυτών.  

Επί της προαναφερόµενης ανακοίνωσης µε αρ. πρωτ. 5148/02-03-07 για τα µέτρα που 
προτείνονται, ουδεµία πρόταση - παρατήρηση ή ένσταση υπεβλήθη στο ∆ήµο. 
 
 
 
Παίρνοντας το λόγο ο εισηγητής του θέµατος, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κλείδωνας 
Θεοφάνης, λέει τα εξής: 
 
Φέρνουµε στο σώµα την εισήγηση για αύξηση των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων 
(ΤΧΚΧ). Πριν όµως αναφερθώ σε βασικά σηµεία αυτής µας της πρότασης θα ήθελα να κάνω 
γνωστό ότι η όποια µας µεταβολή στηρίχτηκε στην παρακάτω λογική. 

Ότι οι κοινόχρηστοι χώροι ανήκουν στους πολίτες και κάθε περιορισµός που γίνεται 
άπτεται της κύριας αποστολής τους. Έτσι θα πρέπει αυτός που τον καταλαµβάνει να πληρώνει. 

Το ύψος του επιβαλλόµενου τέλους να συναρτάται µε την εµπορικότητα της περιοχής 
που βρίσκεται ο κοινόχρηστος χώρος. 

Η όποια αύξηση να µην αποκλίνει κατά κύριο λόγο από τις προεκλογικές µας 
δεσµεύσεις για το ύψος των φόρων και τελών που θα επιβληθούν. Γι  αυτό και όπου 
κοινωνικοί λόγοι το επέβαλαν οι αυξήσεις µας περιορίστηκαν στο ελάχιστο. 

Και τέλος για να περιοριστούν περιπτώσεις υπερβολικών και παράνοµων αιτηµάτων που 
τις περισσότερες φορές προκαλούν το κοινό περί δικαίου αίσθηµα προτείνουµε αυξήσεις πολύ 
πέραν του πληθωρισµού που ίσως αποτελέσουν αποτρεπτικό παράγοντα για τέτοιου είδους 
αιτήµατα. 
 
Επί πλέον θα ήθελα να κάνω γνωστό στο Σώµα ότι αυξήσεις ΤΧΚΧ και ιδιαίτερα για τα 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος έχουν να γίνουν από το 2001. Αυτό σηµαίνει ότι 
αθροιστικά ο πληθωρισµός από το 2001 µέχρι σήµερα έχει αυξηθεί κατά 20%. 
 
Κεντρική πολιτική µας θέση λοιπόν είναι να προτείνουµε αυξήσεις στην µε Εµπορική Ζώνη στο 
ύψος του αθροιστικού πληθωρισµού δηλ 20%. Ενώ στην Α Ζώνη εκεί που δραστηριοποιούνται 
κατά κύριο λόγο επαγγελµατίες µε µικρό τζίρο περιοριστήκαµε να προτείνουµε αύξηση µόλις 
2,9% δηλ. µόνο τον περσινό πληθωρισµό. 
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Θέλω επίσης να κάνω γνωστό στο Σώµα ότι κατά τη συζήτηση της αύξησης των τελών στη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή διατυπώθηκαν ορισµένες θέσεις, τις οποίες στο µεγαλύτερο µέρος 
λάβαµε υπόψη, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο αρχικό κείµενο και τις 
όποιες σας κάναµε γνωστές µε σχετικό έγγραφο. 
 
∆εν θα πω περισσότερα απλά θέλω να επισηµάνω ότι για πρώτη φορά µπαίνει τέλος για 
τοποθέτηση σκαφών (κάδων) σε πεζοδρόµια και δρόµους για τα οικοδοµικά υλικά ως επίσης 
και τέλος για τη διανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων από πόρτα σε πόρτα. 

Επίσης απαγορεύσαµε την ενοικίαση χώρων για εγκατάσταση τσίρκο, περιορίσαµε το χώρο 
που µπορούν να καταλαµβάνουν τα περίπτερα στα 3 τµ και τέλος όπου παράνοµα ιδιοκτήτες 
καθιστούν το χώρο που τους παραχωρείται από καλυµµένο σε περίκλειστο τότε θα 
υποχρεούνται να πληρώνουν διπλάσιο τέλος από αυτό που αναλογεί για καλυµµένο. 

Με τα λίγα που προανέφερα θεωρώ ότι τα προτεινόµενα ΤΧΚΧ κινούνται σε προσιτά επίπεδα 
και θα τύχουν ευρείας αποδοχής. 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Αντιδήµαρχος αναφέρει: 
 
Μετά τη συζήτηση που έγινε στην ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για την απόφαση σχετικά µε τον 
καθορισµό Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2007 και αφού λάβαµε υπόψη µας 
τις  παρατηρήσεις που έγιναν σε αυτή προτείνεται  να υπάρχουν οι παρακάτω τροποποιήσεις 
στην υπ’ αρ. 50/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής:  
 
Α. Για την τοποθέτηση σκαφών (κάδων) οικοδοµικών υλικών διαστάσεων µέχρι 2 Χ 4 µ. από 
20 € να µειωθεί σε 10 €,  την εβδοµάδα στα πεζοδρόµια ή στο οδόστρωµα. 
 
Β. Για τα περίπτερα που θα χρησιµοποιούν ψυγεία παγωτών µεγαλυτέρων διαστάσεων από 
1,35 το ποσό να ανέλθει στα 260,00 € ετησίως, και το ίδιο τέλος να ισχύσει και για τα τριπλά 
ψυγεία των αναψυκτικών. 
 
Γ. Για την τοποθέτηση παιχνιδιών-παιχνιδοµηχανών  τα τέλη να διαµορφωθούν  ως εξής: 
     1. το πρώτο παιχνίδι-παιχνιδοµηχανή διαστάσεων 0,80 Χ 1,20 42,00 € το χρόνο. 
      2. το δεύτερο παιχνίδι-παιχνιδοµηχανή διαστάσεων 0,80 Χ 1,20 60,00 € το χρόνο. 
 
∆. Για τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος να ισχύσουν τα παρακάτω:   
   1. Μη καλυµµένοι χώροι: 
     α στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου 35,22 €/τ.µ το χρόνο. 
     γ.στην πλατεία Παπαφλέσσα, 23ης Μαρτίου, Οθωνος, και στις Οδούς Αριστοµένους, 
Σιδηροδροµικού Σταθµού, Ναυαρίνου, στους Πεζοδρόµους και στην περιοχή της Μαρίνας (∆υτ. 
Παραλία), 21,21 €/τ.µ το χρόνο. 
     δ. στις λοιπές περιοχές της Πόλης.   
         1. Εµπορική Ζώνη 21,00 €/τ.µ το χρόνο. 
          2. Α’ Ζώνη 15,10 €/τ.µ το χρόνο. 
       2. Καλυµµένοι χώροι (απλή σκιά µε οµπρέλες ή τέντες)  
       α. στην πλατεία Βας. Γεωργίου, 42,26 € το χρόνο. 

β. .Στην πλατεία Παπαφλέσσα, 23ης Μαρτίου, Οθωνος και στις οδούς Αριστοµένους, 
Σιδηροδροµικού Σταθµού, Ναυαρίνου, στους Πεζόδροµους και στην περιοχή Μαρίνας 
(∆υτ. Παραλία) 30,00 € το χρόνο. 

        γ. στις λοιπές περιοχές  18,12 €/τ.µ το χρόνο. 
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        3. Σε όλα τα παραπάνω εφ’ όσον ο χώρος που καταλαµβάνουν µε διάφορες παρεµβάσεις 
καθίσταται παράνοµα περίκλειστος τότε θα επιβάλλεται  ετήσιο πρόστιµο ίσο µε το 
καταβαλλόµενο Τέλος που προβλέπεται για τους καλυµµένους χώρους. 
                                                                                         
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις διευκρινιστικές απαντήσεις και τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 50/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τις 
διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους 
παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, µε απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του Σώµατος,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 
Εγκρίνει την αναπροσαρµογή των δηµοτικών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων,  
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 50/2007 σχετική απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
∆ήµου Καλαµάτας, προσαρµοσµένη µε τις προτεινόµενες τροποποιήσεις, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται το ιστορικό της απόφασης αυτής, ως εξής: 

 
1.Τέλη κατάληψης  κοινοχρήστων χώρων (πεζοδροµίων, πλατειών, οδοστρωµάτων, 

κ.τ.λ)      

Α. Για την κατάληψη πεζοδροµίων και του οδοστρώµατος των οδών ολόκληρης της πόλης 
από όσους ανοικοδοµούν  προτείνεται Τέλος για: 

α. Την εµπορική Ζώνη 5,28 €/τµ το µήνα.  

β. Την Α΄ Ζώνη 4,10 €/τµ το µήνα.  

γ. Τοποθέτηση σκαφών (κάδων) οικοδοµικών υλικών διαστάσεων µέχρι 2Χ4µ  10 € την 
εβδοµάδα  στα πεζοδρόµια ή στο οδόστρωµα.    

Β. Για τα πεζοδρόµια των οδών και των πλατειών της πόλης στα οποία επιτρέπεται η 
χρησιµοποίηση τους. 

α. Γι΄ αυτούς που ασκούν το επάγγελµα των στάσιµων και πλανόδιων µικροπωλητών 
75,88 € το µήνα.  

β. Για µικροπωλητές παραδοσιακών προϊόντων ( κάστανα, καλαµπόκι κτλ)  30 € το 
χρόνο.  

γ. Για την εγκατάσταση πρόσκαιρα Λούνα Παρκ 4,52 €/τµ το µήνα. Κλάσµα του µήνα 
λογίζεται ως ολόκληρος µήνας.  (Απαγορεύεται η ενοικίαση χώρων για 
εγκατάσταση τσίρκο) 

δ. Για συγκροτήµατα αντλιών βενζίνης και πετρελαίου για κάθε δεξαµενή 
             (1). Εµπορική Ζώνη 88,03 € το χρόνο.  
             (2). Α΄ Ζώνη  75,88 € το χρόνο. 

ε. Για στέγαστρα σταθµών ΤΑΧΙ  88 €/τµ το  χρόνο. 

στ. Για καταστήµατα ,εργοστάσια, βιοτεχνίες, οπωροπωλεία  
        (1)  Εµπορική Ζώνη 35,22 €/ τµ το χρόνο  
        (2)  Α΄ Ζώνη  27,12 €/τµ το χρόνο  

ζ. Για τα καταστήµατα  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 88,44€/τµ το χρόνο.  
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Γ. Εκθέσεις περιορισµένης διάρκειας σε οδούς και πλατείες της πόλης. 

α. Πλατεία Βασ. Γεωργίου, 23ης Μαρτίου και Ναυαρίνου 10,56 € /τµ την ηµέρα. έως 200 
τ.µ. Πάνω από 200 τ.µ ισχύει διαφορετικός υπολογισµός (ειδική συµφωνία). 

β. Στους λοιπούς χώρους  9,05 € /τµ την ηµέρα.  
 
  

2. Περίπτερα - Καταστήµατα Ψιλικών   

Ο χώρος που θα καταλαµβάνεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών και 
αναψυκτικών, σταντ για πώληση εφηµερίδων κτλ και παιχνίδια –παιχνιδοµηχανές δεν θα 
υπερβαίνει τα 3 τµ. 

Α. Ψυγεία 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός ψυγείου παγωτών και ενός ψυγείου αναψυκτικών  ( 
Υγειον. ∆ιάταξη Α1β/8577/1983-ΦΕΚ526/Β΄/24-9-83). Το ετήσιο τέλος για τα ψυγεία 
παγωτών διαµορφώνεται: 

- για ψυγείο διαστάσεων  0,60Χ1,10 € 82,30  

- για     //             //            0,60Χ1,35 € 123,48  

- για ψυγείο µεγαλύτερων διαστάσεων  από 1,35 e 260,00 

για ψυγεία αναψυκτικών 

- για ψυγείο (µονό) διαστάσεων 0,70 Χ0,70 € 61,74  

- για     //      (διπλό)       //           0,70Χ1,35 €  154,35  

- για     //      (τριπλό)  µεγαλυτέρων διαστάσεων από 1,35  € 260,00  

Τα ψυγεία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η µεγαλύτερη πλευρά τους να είναι σε 
επαφή µε την κύρια κατασκευή του περιπτέρου ή την οικοδοµή (παράλληλα µε την 
οικοδοµική γραµµή).  

Για κάθε ψυγείο που δεν τοποθετείται σύµφωνα µε τα παραπάνω , επιβάλλεται 
πρόστιµο τριπλάσιο του ισχύοντος τέλους. 

Β. ΣΤΑΝΤ  µέχρι δύο (0,20Χ0,60Χ1,20) 

- Το 1ο σταντ € 15,44/ ετησίως  

- Το 2ο   //    €  20,58/ ετησίως 

Γ. Παιχνίδια- παιχνιδοµηχανές 

Η τοποθέτηση µέχρι δύο εξ αυτών κατά περίπτωση και εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος 
µόνο σε πλατείες ή πεζοδρόµια πλάτους µεγαλύτερου των 5,00µ, µε την προϋπόθεση να 
µην παρεµποδίζεται η ασφαλής κυκλοφορία των πεζών. 

 - Το 1ο παιχνίδι – παιχν/νή      € 42,00    διαστάσεις 0,80 Χ 1,20 

- Το 2ο         //           //         €  60,00   διαστάσεις 0,80 Χ 1,20         

∆. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη ή τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και 
λοιπών στοιχείων που µεταβάλλουν τον επιτρεπόµενο τύπο και τις διαστάσεις των 
περιπτέρων (1,50Χ1,30) σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ.  443531/24/300030 ΚΥΑ της 
17/7/16/9/1969. ΦΕΚ 588Β΄  

Ε. Τα καταστήµατα ψιλικών απαγορεύεται να τοποθετούν ψυγεία αναψυκτικών και 
παγωτών εκτός του καταστήµατος (αρ. 47 παρ. 5 & 6 της Α1Β/8577/1983 Υγειονοµικής 
∆ιάταξης. 
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3. Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος 

Ι. µη καλυµµένοι χώροι  

Α. Στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου  35,22 €/τµ το χρόνο    

Β. Στην Πλατεία Παπαφλέσσα , 23ης Μαρτίου, Όθωνος και στις Οδούς Αριστοµένους, 
Σιδηροδροµικού Σταθµού, Ναυαρίνου, στους  πεζόδροµους και στην περιοχή της 
Μαρίνας (∆υτ. Παραλία)  21,21€/τµ το χρόνο  

Γ. Στις λοιπές περιοχές της πόλης. Μη καλυµµένοι χώροι. 
    α. Εµπορική Ζώνη  21 €/τµ το χρόνο  
    β.  Α΄ Ζώνη 15,10€/τµ το χρόνο 

ΙΙ. καλυµµένοι χώροι (απλή σκιά µε οµπρέλες ή τέντες) 

Α. Στην Πλατεία Βασ. Γεωργίου  42,26 €/τµ το χρόνο  

Β. Στην Πλατεία Παπαφλέσσα , 23ης Μαρτίου, Όθωνος και στις Οδούς Αριστοµένους, 
Σιδηροδροµικού Σταθµού, Ναυαρίνου, στους  πεζόδροµους και στην περιοχή της 
Μαρίνας (∆υτ. Παραλία)  30€/τµ το χρόνο  

Γ. Στις λοιπές περιοχές 18,12 €/τ.µ το χρόνο. 
 

Σε όλα τα παραπάνω εφ’ όσον ο χώρος που καταλαµβάνουν µε διάφορες παρεµβάσεις 
καθίσταται παράνοµα περίκλειστος τότε επιβάλλεται ετήσιο πρόστιµο ίσο µε το 
καταβαλλόµενο Τέλος που προβλέπεται για τους καλυµµένους χώρους. 

 
 
4. Τέλη ∆ιαφήµισης 

Η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων θα γίνεται πάντοτε σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις και ιδιαίτερα σύµφωνα µε το Νόµο 2946/2001 και την ΚΥΑ 52136/25-11-2003 
(ΦΕΚ 1788/2-12-03) 

Α. Κατηγορία Α 

Για διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε όλα τα παρακάτω 
το Τέλος προτείνεται σε 2,68 €/τµ το µήνα.  

α. Μέσα σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται 
σε πλατείες , οδούς, πεζοδρόµια, δηµόσιους και κοινόχρηστους χώρους 

β. Στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειροµένων ή εγκαταλειµµένων οικοδοµών 
µε συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νοµέα ή του διαχειριστή αυτών. 

γ. Σε χώρους σιδηροδροµικών, λιµενικών και αεροπορικών σταθµών, καθώς και σε 
χώρους σταδίων και γηπέδων. 

δ. Μέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα και άλλους δηµόσιους χώρους. 

ε. Σε  στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής επιβατών, λεωφορείων, αστικών και 
υπεραστικών συγκοινωνιών. Ιδιαίτερα  τα Τέλη φωτεινών διαφηµίσεων (ρακέτες)  
που υπάρχουν σήµερα επί των στεγάστρων των στάσεων του Αστικού ΚΤΕΛ  450 €  
ανά ρακέτα ετησίως. 

στ.  Τέλη κοινοχρήστων χώρων στάθµευσης (στάσης) αστικής συγκοινωνίας Καλαµάτας 
70,43/τ.µ ετησίως  

ζ. Για τις διαφηµιστικές εταιρείες που έχουν συµβάσεις µε το ∆ήµο Καλαµάτας 
(INTERMEDIA ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε και Α. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ι ΡΟΥΤΖΟΥΝΗΣ) για τα 
τέλη διαφήµισης για το έτος 2007 να υπολογιστεί αύξηση της τάξης 10%. 

Β. Κατηγορία 

α. Για διαφηµίσεις µε ηλεκτρονικές εφηµερίδες ή κάθε είδους ηλεκτρονικό και 
οπτικοακουστικό τρόπο 100€/τµ το χρόνο  
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β. Για φωτεινές, µη φωτεινές ή φωτιζόµενες  45€/τµ το χρόνο 

Γ. Κατηγορία 

Για διαφηµίσεις σε κάθε είδους οχήµατα  δηµόσιας χρήσεως εντός ή στην επιφάνεια 
αυτών 15€/τµ το µήνα. 

∆. Για τα φωτεινά πλαίσια του ∆ήµου που υπάρχουν σε διάφορα σηµεία της πόλης  85 € 
την εβδοµάδα για κάθε πλευρά πλαισίου. Εφόσον υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόµενοι η 
άδεια θα χορηγείται για µία εβδοµάδα ώστε να εξυπηρετούνται όλοι µε τη σειρά 
υποβολής της αίτησης.  

Ε. Πλαίσια διαφήµισης στους στύλους ονοµατοθεσίας των οδών  175 € το χρόνο για κάθε 
πινακίδα.  

Τα πλαίσια απαραίτητα θα είναι ισοµεγέθη µε τις πινακίδες ονοµατοθεσίας µη φωτιζόµενα 
και διαφορετικού χρώµατος.   

Τα έξοδα κατασκευής των πλαισίων θα βαρύνουν τους ενδιαφερόµενους. 

ΣΤ. Απαγορεύεται η ρίψη εντύπων , φυλλαδίων κτλ σε όλους τους δηµοτικούς χώρους. 
Επιτρέπεται – µόνο κατόπιν αδείας- η διανοµή εντύπου υλικού που θα µοιραστεί µε το 
σύστηµα πόρτα-πόρτα µε επιβάρυνση και ευθύνη του διαφηµιζοµένου. Το ποσό που θα 
καταβάλλει ο διαφηµιζόµενος σε ∆ηµοτικά Τέλη  50 € ανά χιλιάδα εντύπων.  

 
 
5. Τέλη ∆ικαιώµατος Βοσκής.  

Για κάθε µικρό ζώο 25 λεπτά το χρόνο και για κάθε µεγάλο 40 λεπτά το χρόνο.  

Για το βοσκότοπο Τ∆ Νέδουσας  ετήσιο ενοίκιο όπως αυτό καθορίζεται από το υπ’ αρ. 
14893/26-08-03 Συµφωνητικό. 
 
 

6.Για τον αιγιαλό που έχει περιέλθει στη δικαιοδοσία του διευρυµένου ∆ήµου Καλαµάτας  
14€/τµ το χρόνο. 
 
       

7.  ΓΕΝΙΚΑ 

1. Η χρήση των χώρων καθιστά υπεύθυνους τους επαγγελµατίες για την           
καθαριότητα τους και την ευπρεπή παρουσία τους. 

2. Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου χορηγείται µόνο για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων ή την έκθεση προϊόντων καταστηµάτων και µε την σύµφωνη γνώµη 
της ∆ηµοτικής Αρχής. Οι όποιες άλλες χρήσεις ή παρεµβάσεις χωρίς έγκριση είναι 
παράνοµες. 

3. Για την έκδοση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου µε την αίτηση πρέπει  
να συνυποβάλλεται υπογεγραµµένο σκαρίφηµα του χώρου που αιτείται για 
κατάληψη µε τις ακριβείς διαστάσεις του και επίσης στην αίτηση  να 
αναγράφεται ο τρόπος σκίασης του χώρου. 

4. Η µη τήρηση των ανωτέρω αποτελεί λόγο επιβολής προστίµου και ανάκλησης της άδειας 
χρήσης του χώρου χωρίς την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων χρηµάτων. 

5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση µαζί µε τα τραπεζοκαθίσµατα ζαρντινιέρων – γλαστρών που 
αυξάνουν τον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. 

6. ∆εν επιτρέπεται να αναπτυχθούν στους πεζοδρόµους πλαστικές καρέκλες και γενικά 
τραπεζοκαθίσµατα που δεν συµβαδίζουν µε την αισθητική των πεζόδροµων. 
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7. Απαγορεύεται η τοποθέτηση γύρω από τα περίπτερα  σκαλιέρων , σταντ κτλ  που δεν 
βρίσκονται σε σταθερή επαφή (σύνδεση) µε το περίπτερο. Ως επίσης απαγορεύεται κάθε 
µόνιµη εγκατάσταση µε αυθαίρετες  κατασκευές 

8. Ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων για χρήση κοινόχρηστου χώρου  
µέχρι την 20 Μαρτίου 2007.  

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 
 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 
 4. Γουρδέας Ανδρέας 
 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 
 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 
 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 
 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 
 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 
 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
 15. Μπάκας Ιωάννης 
 16. Μπασακίδης Νικόλαος 
 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
 18. Οικονοµάκου Μαρία  
 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 
 21. Ράλλης Γεώργιος 
 22. Σπίνος Γεώργιος 
 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 24. Τσερώνης Κωνσταντίνος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 14  Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 
 


